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I en pause under generalforsamlingen er der servering af
aftensmad. Af hensyn hertil bedes tillidsrepræsentanterne

senesenesenesenesenessssst  mandt  mandt  mandt  mandt  mandag dag dag dag dag den 7. maren 7. maren 7. maren 7. maren 7. martststststs
meddele kredskontoret, hvor mange medlemmer, der
ønsker at deltage i spisningen.
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Skriftlig beretning
Arbejdet i folkeskolen er i konstant udvikling såvel i
relation til pædagogik som i relation til
arbejdsforholdene. Det gælder ikke mindst de
senere år. Det præger naturligvis kredsstyrelsens
arbejde.

OKOKOKOKOK-15.-15.-15.-15.-15.
Overenskomstfornyelsen blev forhandlet i vinteren 2015. På baggrund
af klubmøder og drøftelser med TR indsendte kredsen 4 hovedkrav:
Generelle lønstigninger; krav om forbedring af lærernes arbejdstid, så
der sættes fokus på fleksibilitet i tilstedeværelsen; sikring af den
nødvendige tid til individuel forberedelse; og endelig et maksimalt
undervisningstimetal. Som noget nyt afholdt DLF´s formandskab
regionale møder i forhandlingsforløbet for at få de tillidsvalgtes
opbakning til forhandlingslinjen. Vore TR og AMR deltog i disse møder.
Overenskomsten blev 3-årig med generelle lønstigninger på 5,42 %.
Hertil kom1 løntrin eller tilsvarende til alle. Hertil kom, at vi gik fra et
undervisningsti llæg pr. time ti l et samlet underviserti llæg for
undervisning op til 750 timer om året og derefter pr. time. Endelig blev
afholdelse af 6. ferieuge „normaliseret“, så alle lærere nu kan afholde 6.
ferieuge på skoledage.
DLF forsøgte længe at indgå en arbejdstidsaftale. Det lykkedes ikke, men
der blev aftalt et „Bilag 4“ til arbejdstidsloven, der i 15 punkter
præciserede en forståelse af, hvordan parterne var enige om, at Lov 409
skulle udmøntes. Det var ikke optimalt, men dog bedre end ingenting.
Vi skal bruge Bilag 4 som trædesten til en fremtidig
arbejdstidsaftale.

LLLLLooooov 409 og v 409 og v 409 og v 409 og v 409 og Forståelsespapiret.Forståelsespapiret.Forståelsespapiret.Forståelsespapiret.Forståelsespapiret.

I starten af året gennemførte vi en elektronisk evaluering af vores første
lokale Forståelsespapir blandt alle medlemmer. Resultatet blev i korte
træk, at der var:
♦ mangelfuld dialog mellem leder og medarbejder i forhold til

opgaveoversigten (årsplanen),
♦ manglende fleksibilitet i forhold til arbejdstiden
♦ uoverensstemmelse mellem arbejdstid og arbejdsopgaver
♦ manglende fokus på den nødvendige tid til forberedelse og

efterbehandling af undervisningen
♦ problemer vedrørende håndteringen af tilfældigt opståede

vikartimer

I de kommunale forhandlinger om ændringer af Forståelsespapiret tog
vi udgangspunkt i evalueringen og det aftalte Bilag 4. I OK15 er der givet
mulighed for igen at aftale puljer. Det var kommunen og skolelederne
ikke villige til, omend vi har aftalt mulighed for timer og dage, som

§409
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læreren selv kan placere. Sidst men ikke mindst forsøgte vi at appellere
til kommunen og skolelederne om at være ’modige’ f.eks. ved at
fastsætte et maksimalt undervisningstimetal. På den måde ville det blive
nemmere at rekruttere kvalificerede medarbejdere til folkeskolerne i
Slagelse Kommune. Dette ønske var der desværre heller ikke lydhørhed
for.
Vi mener dog, at dette års Forståelsespapir er en forbedring i forhold til
sidste års Forståelsespapir, og vi håber, det er en brugbar trædesten i
forhold til fremtidige forhandlinger.
De væsentligste ændringer er, at:
• der kan aftales op til 3 timer ugentligt uden tilstedeværelsespligt til
individuel forberedelse og efterbehandling af undervisningen. Læreren
beslutter, hvor og hvornår opgaverne mest hensigtsmæssigt løses.
Tidsforbruget skal registreres
• hver lærer skal tildeles mellem 1-5 dage (af de 10-15 elevfrie dage)
pr. skoleår til den langsigtede planlægning og efterbehandling af
undervisningen. Læreren beslutter, hvornår opgaverne mest
hensigtsmæssigt løses. Tidsforbruget skal registreres
• der planlægges med større sammenhængende blokke af tid (f.eks. 90
min.) til det løbende arbejde med forberedelse og efterbehandling af
undervisningen
• det er hensigtsmæssigt, at fix-tiden begrænses mest muligt, så den
f.eks. udelukkende består af det faste skema samt fastlagte møder, for
derved at give øget fleksibilitet mht. f.eks. at kunne mødes med
samarbejdsparter og give reel mulighed for at flekse
• 6. ferieuge kan ønskes afviklet, udbetalt eller overført – også på
skoledage
• der skal være fokus på at lette nyansattes overgang til selvstændig
varetagelse af undervisningsopgaver, hvorfor lokale initiativer herom
skal drøftes
• lederen skal løbende være opmærksom på den præsterede tid. Det
kan ske ved, at læreren ved udgangen af en måned har mulighed for at
få en opgørelse. Dette kan f. eks. ske ved at anvende TRIO+

I efteråret 2015 blev der på klubmøder på samtlige skoler evalueret på,
hvordan det var gået med udmøntningen af det omtalte Bilag 4 og
dermed også Forståelsespapiret version 2. Opsamlingen viste, der er
behov for ændrede formuleringer/præciseringer i forhold til:

• sammenhæng mellem arbejdstid/ressourcer og opgaver
• maksimalt undervisningstimetal
• forventet tidsforbrug i forhold til de enkelte arbejdsopgaver på

opgaveoversigten, herunder drøftelse af puljer af tid til særlige
opgaver

• sikring af og værn om en fastlagt, sammenhængende og
effektiv tid til forberedelse/efterbehandling, der ikke som
udgangspunkt kan bruges til andet

• større fleksibilitet i forhold til arbejdstidens tilrettelæggelse
• dialog med ledelsen og mulighed for justering/ændring af

arbejdsopgaver hvis nødvendigt

„led„led„led„led„lederen skeren skeren skeren skeren skal løbendal løbendal løbendal løbendal løbendeeeee
være ovære ovære ovære ovære opmærkpmærkpmærkpmærkpmærksom påsom påsom påsom påsom på
ddddden præsen præsen præsen præsen præsteredteredteredteredterede tid“e tid“e tid“e tid“e tid“
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• større ensartethed i udmøntningen på skolerne (fx antal
undervisningslektioner, mulighed for at arbejde hjemme,
flekstid mv.)

Dette vil vi tage med til de kommende forhandlinger.

I forhold til, at tillidsrepræsentanterne skal have den nødvendige og
ti lstrækkelige tid til arbejdet, har vi gennemgået deres opga-
veoversigter ganske omhyggeligt. På den baggrund og på baggrund af
drøftelser med den enkelte TR fandt vi, at der var flere tillids-
repræsentanter, der efter vores opfattelse IKKE har tilstrækkelig tid til
at varetage deres TR-opgaver. V i har derfor rettet henvendelse til
skolerne med henblik på en drøftelse/forhandling om dette.

Der blev igen i år nedsat en følgegruppe for at følge udmøntningen af
Forståelsespapiret og Lov 409 bestående af repræsentanter fra
skolelederne, kredsstyrelsen og Center for Uddannelse, som har afholdt
månedsvise møder. Her har vi taget mange af de problemstillinger op,
vi har berørt på TR-møderne. I enkelte tilfælde har det medført, at
præciseringer er blevet sendt til skolelederne, men i de fleste tilfælde
har det blot resulteret i henstillinger til, at man skulle drøfte forholdet
på den enkelte skole. Man har virkelig ikke været interesseret i at gøre
udmøntningen mere fælles end højst nødvendigt! De væsentlige
punkter, der har været drøftet, er: Årsopgørelsen, hvor kun få lærere
har fået en informativ årsopgørelse. Optælling af undervisningstillæg.
Kvaliteten af opgave-oversigterne. Afvikling af 6. ferieuge.
Tidsregistrering af lærernes arbejde. Tid for deltagelse i lejrskole.

EfEfEfEfEfteruddteruddteruddteruddteruddannelseannelseannelseannelseannelse
I 2020 er det regeringens mål, at 95 % af elevernes undervisning skal
varetages af linjefagsuddannede lærere. Der er i alt afsat ca. 10 mio. kr.
til linjefagsuddannelse i Slagelse fordelt med ca. 2 mio. kr. i 2015, 4 mio.
kr. i 2016 og 4 mio. kr. i 2017.
Kredsen har deltaget i en arbejdsgruppe, der har til opgave at planlægge
efteruddannelsen af lærere, pædagoger og ledere, så målene i
Skolereformen kan imødekommes. Kompetencedækningen i Slagelse
Kommune er et stykke fra målet men ligger bedre end landsgennem-
snittet.
I indeværende skoleår har i alt 13 lærere været ti lmeldt linje-
fagsuddannelse. Men med ca. 10 % ikke-læreruddannede ansat på
skolerne er det umuligt at nå målet via efteruddannelse.

FFFFFolololololkekekekekeskskskskskolerefolerefolerefolerefolereformens udmønormens udmønormens udmønormens udmønormens udmøntningtningtningtningtning
Indeværende skoleår er år to med den nye Folkeskolereform.
Udmøntningen har det været op til den enkelte skole at klare. Det har
givet forskelle. Forøgelsen af den faglige undervisning har i sig selv ikke
givet problemer. Men det har givet store forskelle i tilrettelæggelsen af
understøttende undervisning, lektiehjælp og faglig fordybelse,
bevægelse, tilrettelæggelse af den længere arbejdsdag og samarbejde
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med det omgivende samfund. Det største problem er fortsat
tilrettelæggelsen af den understøttende undervisning, lektiehjælp og
faglig fordybelse. Hvis pædagoger har understøttende undervisning, har
de naturligt nok svært ved at lave understøttende undervisning, der skal
øge elevernes kompetencer i skolefag, de ikke har været en del af eller
med i eller at kunne give eleverne den rette lektiehjælp. Heldigvis er der
flere og flere skoler, der tillægger de faste lærere i fagene disse timer.
Det vil helt sikkert øge elevernes udbytte af undervisningen. Nu er der
også flere skoler, der bruger den understøttende undervisning til at
forlænge undervisningslektionerne fra 45 minutter til en klokketime.
Det er en anden måde at gøre det på, som tilmed har den effekt, at
lærerne får færre men længere ugentlige lektioner på skemaet. Det
kan lette forberedelsesopgaven.

Det er tydeligt, at reformen er underfinansieret. De økonomiske bereg-
ninger, der lå til grund for ressourcetildelingen, holdt ikke til mødet med
virkeligheden. Derfor har flere skoler i indeværende skoleår været nødt
til at pålægge lærerne at undervise endnu flere undervisningstimer. Der
er ikke balance mellem omfanget af opgaverne og den afsatte tid. Der
er for mange undervisningstimer og alt for få timer til forberedelse. Der
er blevet større forskel på det gennemsnitlige undervisningstimetal
skolerne imellem. Skolerne udvikler sig mere og mere forskelligt.
V ilkårene for lærere i Slagelse Kommune bliver mere og mere
forskellige. Har vi efterhånden et fælles skolevæsen?

Den øgedDen øgedDen øgedDen øgedDen øgede inke inke inke inke inklllllusionusionusionusionusion
Kort før skolestart i august 2015 offentliggjorde TV2 resultatet af
Megafons undersøgelse vedrørende inklusion i den danske folkeskole.
Konklusionen var klar: „Alt for meget inklusion!“ 71 % af de adspurgte i
undersøgelsen sagde, at for mange eller alt for mange børn forsøges
inkluderet. I januar 2016 oplever Danmarks Lærerforening, at de lærere,
de hører mest fra, er fra områder, hvor inklusionen bærer præg af, at
der ikke er tilstrækkelige ressourcer. I Slagelse Lærerkreds kan vi nikke
genkendende til ovenstående. Vi oplever kolleger, der i hverdagen står
med elever med helt særlige behov, men de har ikke reelle muligheder
for at løfte opgaven. De oplever, at der ikke følger ressourcer med –
hverken økonomiske eller faglige. Der er lange ventetider og for langsom
indsats overfor problemerne.
Hvornår er nok, nok? Hvornår bliver mistrivsel og for lidt læring
uacceptabel? Hvornår får vi tid og ressourcer til at løfte opgaven, således
at vi også kan inkludere de elever, der ikke har en diagnose?

FlytningerFlytningerFlytningerFlytningerFlytninger
Siden marts måned 2014 har vi måned for måned primært via vores
medlemssystem fulgt antallet af lærere, der har fået andet job i eller
udenfor kommunen. Helt som forventet var der i forbindelse med
skoleårets start i 2014 en del lærere, der fik job i andre kommuner, på
andre skoler, i job udenfor folkeskolen og gik på pension. Det gentog
sig ved skoleårets start pr. 1. august 2015.  Her blev der ansat 51 nye
lærere.  Ansættelserne stoppede imidlertid ikke som sædvanligt med

„Det er tydeligt, at reformen
er underfinansieret.
De økonomiske
beregninger, der lå til grund
for ressourcetildelingen,
holdt ikke til mødet med
virkeligheden.“



Slagelse lærerkreds
7

Kredsinformation februar  2016

skoleårets start. Siden 1.august 2015 til 1.januar 2016 er yderligere 30
lærere blevet ansat. Det betyder, at siden skoleårets start har skolerne
samlet været „ramt“ af, at omkring 80 lærere har forladt en stilling med
alt, hvad det indebærer af uro og usikkerhed for elever, forældre, lærere
og ledere. Yderligere kan det oplyses, at mindst 54 lærerstillinger er besat
af ikke-læreruddannede. Slagelse Kommune er blevet en kommune, som
uddannede lærere flytter fra, og som har svært ved at tiltrække
uddannede lærere. Det er dog ikke kun blandt lærerene, at der har været
mange udskiftninger. Det samme gør sig gældende på området med
psykologer, talehørekonsulenter m.fl. Det er ikke godt nok, og alle bør
tage deres ansvar på sig!

VVVVVisible Leisible Leisible Leisible Leisible Learningarningarningarningarning
Det store fælles indsatsområde i Slagelse Kommune, Visible Learning
(VL), har i det forgangne år krævet mange resurser i form af tid til kurser
for hele det pædagogiske personale, lokale møder, ekstra indsats i
forhold til eleverne og penge til udbyderen. Det har dog været meget
forskelligt, hvordan medarbejderne har haft ejerskab og energi til at
honorere alle forventningerne.
Der skal ikke være tvivl om, at alle har lyst til pædagogisk udvikling.
Spørgsmålet er bare, om alle skal rette ind efter en fast skabelon, eller
om der er plads til forskellighed og mangfoldighed blandt de ansatte.
Kredsstyrelsen har været repræsenteret i styregruppen Impact Counsil,
der skulle følge VL-arbejdet i kommunen. Der har vi været sammen med
nogle skoleledere og konsulenter i CfU, der nærmest ser VL som den
eneste løsning og måde at drive skole på! Vi kan godt komme i tanker
om andre måder også!

SlSlSlSlSlagelse Kagelse Kagelse Kagelse Kagelse Kommuneommuneommuneommuneommune
I forbindelse med budgetlægningen kom det frem, at Slagelse Kommune
var i en alvorlig økonomisk situation. Antallet af ledige stiger.
Skattegrundlaget falder. En del områder havde store underskud. Det
betød, at der skulle findes besparelser for i omegnen af 150 mio. kr.
Byrådet udpegede 6 områder, hvor Slagelse Kommune var særligt ud-
fordret. Skolerne var involveret i 3 af disse udfordringer. Det brugte vi
som argumentation for, at der IKKE skulle ske besparelser på
skoleområdet. Resultatet af budgetforliget blev, at skoleområdet i stor
udstrækning undgik besparelser på trods af den alvorlige økonomiske
situation. Det viste sig imidlertid, at skolerne alligevel blev pålagt
tværgående besparelser på områder, hvor de stort set ikke har udgifter.
Eksempelvis besparelser på „konsulenter, biler og service“, „øget
digitalisering“, „driftsbesparelser på energirenovering“ osv. Den havde
vi ikke lige set komme. Det er en urimelig måde af fordele besparelserne
på. Heldigvis betød det i første omgang ikke lærerfyringer, men det er
med til at presse skolernes økonomi yderligere.
På andre områder i kommunen medførte budgetforliget med
besparelserne store fyringsrunder, som vi indirekte var involveret i via
HovedMED og i udarbejdelsen af en procesplan for afskedigelser.
Ændringen af bygningsdbygningsdbygningsdbygningsdbygningsdriririririffffften og arbejdten og arbejdten og arbejdten og arbejdten og arbejdet med etablering af Tet med etablering af Tet med etablering af Tet med etablering af Tet med etablering af TAAAAAO O O O O (en
tværgående organisation som mere smidigt og ensartet skal kunne

„Resultatet af
budgetforliget blev, at
skoleområdet i stor
udstrækning undgik
besparelser på trods af
den alvorlige
økonomiske situation“
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håndtere visse administrative opgaver)  var ikke en konsekvens af
budgettet, men begge dele medførte afskedigelser af administrativt-
og servicepersonale på skolerne i slutningen af året. Det får
konsekvenser fremover for den daglige drift af skolerne.

MED-indMED-indMED-indMED-indMED-indflydflydflydflydflydelse og MED-beelse og MED-beelse og MED-beelse og MED-beelse og MED-bessssstemmelsetemmelsetemmelsetemmelsetemmelsesorgsorgsorgsorgsorganisaanisaanisaanisaanisationentionentionentionentionen
Kredsstyrelsen er repræsenteret på flere niveauer i Slagelse Kommunes
MED-organisation.

I HoI HoI HoI HoI HovedMEDvedMEDvedMEDvedMEDvedMED har vi sidste år afholdt 9 ordinære møder, et strategiseminar
og ét møde med økonomiudvalget i kommunen. Udover budget-
behandlingen, som optager meget tid i august måned, har vi drøftet og
arbejdet med: Kodeks for samarbejde og den gode dialog. TAO og
ændringerne af bygningsdrift. Udarbejdelsen af en ny personalepolitik
med tilhørende retningslinjer. Procesplan for afskedigelser.
Trivselsundersøgelse og sygefravær.
HovedMED er dermed placeret som en helt central spiller i udviklingen
af forholdene på de kommunale arbejdspladser, og vi oplever fra
medarbejderside, at vi har en stor medindflydelse, men det har haltet
med at få kommunikeret beslutninger helt ud til den enkelte medarbejder.

I SekI SekI SekI SekI SektttttorMED forMED forMED forMED forMED for Uddor Uddor Uddor Uddor Uddannelseannelseannelseannelseannelse er der månedlige møder om forhold
vedrørende især skoleområdet. Der har været drøftet mange forhold. Vi
nævner kun nogle få:

APV 2014APV 2014APV 2014APV 2014APV 2014
De fleste skoler fik lavet undersøgelsen inden januar 2015, mens enkelte
først blev færdige med undersøgelsen i løbet af foråret 2015. Igennem
hele efteråret 2015 har SektorMED drøftet APV’erne fordi resultaterne
entydigt viser, at der ikke er balance mellem tiden og de opgaver, der
skal løses. Set ud fra en arbejdsmiljøvinkel er det et alvorligt problem.
SektorMED kunne ikke blive enigt om at gøre noget. Det blev konstateret,
at man med Forståelsespapiret havde lavet nogle tiltag, som skulle
tilgodese arbejdsmiljøproblemet, og det var det!

RetningslRetningslRetningslRetningslRetningslinje om finje om finje om finje om finje om forororororflyttelseflyttelseflyttelseflyttelseflyttelse
I januar måned 2015 meddelte en skole, at der var for mange lærere
ansat, og derfor ville man indstille til afsked. Det skabte en del virak,
men det helt elementære er således, at lærere er ansat i hele Slagelse
Kommune, og derfor kan man kun indstilles til afsked på grund af arbejds-
mangel, hvis der ikke er ledige job i kommunen som helhed. Sagen var
medvirkende til, at SektorMED blev enigt om en retningslinje om afsked
og forflyttelse.

TTTTTrivselsmålrivselsmålrivselsmålrivselsmålrivselsmåling 2015ing 2015ing 2015ing 2015ing 2015
Alle kommunale arbejdspladser skal lave en Trivselsmåling. Normen
siger, at en svarprocent over 60 % gør undersøgelsen valid. De 60 %
blev ikke nået i kommunen som helhed, i SektorMED for Uddannelse
eller på mange skoler. På tillidsmandsmøder i kredsen var indtrykket, at
kollegaerne ikke tillægger det nogen værdi. Der sker jo ingenting!

„resultaterne.....viser, at der
ikke er balance mellem
tiden og de opgaver, der
skal løses. Set ud fra en
arbejdsmiljøvinkel er det et
alvorligt problem“
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SektorMED drøftede trivselsmålingen, og det blev fremført, at det
manglende engagement og de negative udsagn, som også kan genfindes
havde rod i lockouten i 2013. Argumentet dur ikke. Resten af de
kommunale arbejdspladser har ikke været lockoutet, og deres resultater
er lige så ringe.
SektorMED har endnu ikke besluttet, hvad der skal handles på!

Social KSocial KSocial KSocial KSocial Kapiapiapiapiapitaltaltaltaltal
Samarbejdsevne, retfærdighed og tillid er hovedoverskrifterne i Social
Kapital. SektorMED prøvede med et møde i efteråret på ny at sætte gang
i dette vigtige arbejde. Hovedparten af skolerne har nu igangsat noget i
forhold til en af de tre hovedoverskrifter. Det er aftalt, at SektorMED om
to år efter endnu en temadag får en tilbagemelding om effekten.

Medvirken i fMedvirken i fMedvirken i fMedvirken i fMedvirken i f iiiiilm, tlm, tlm, tlm, tlm, tv og på vidv og på vidv og på vidv og på vidv og på videoeoeoeoeo
Du har ret til at sige NEJ til at medvirke på tv-, film- og videooptagelser.
Det har du, fordi vi i Slagelse Kommune på opfordring fra
medarbejdersiden, har en aftale om, at det er en ret for ansatte i
kommunen.

I Sek Sek Sek Sek SektttttorMED forMED forMED forMED forMED for Dagor Dagor Dagor Dagor Dagtititititi lbudlbudlbudlbudlbud havde vi det meste af året inden
strukturændringen en repræsentant.
Der har været afholdt 9 møder, heraf 3 ekstraordinære møder i juni og
juli måned i forbindelse med direktionens beslutning om omstrukturering
af Centrene og deraf kommende medarbejderflytninger.
Emner af relevans for DLF-området har været udfærdigelse af hørings-
svar vedr. budget, TAO, den fremtidige omorganisering af skoler og
fritidstilbud i tidligere Hashøj og personalepolitiske retningslinjer.
Det sidste møde var den 26. august, hvor det sidste høringssvar vedr.
budget 2016 blev vedtaget og sendt videre.
Herefter blev medarbejderrepræsentanten en del af SektorMED for
Uddannelse, som PUI hører med i.

SekSekSekSekSektttttorMED forMED forMED forMED forMED for Handor Handor Handor Handor Handicap, Picap, Picap, Picap, Picap, Psykiasykiasykiasykiasykiatri og Misbrugtri og Misbrugtri og Misbrugtri og Misbrugtri og Misbrug
Der har i 2015 været afholdt 9 møder.
Følgende punkter har været drøftet på møderne:
Kodeks for samarbejde og den gode dialog, deltidsansættelse, budget,
TAO, 360 graders eftersyn, ny centerstruktur, perspektivanalyse på
handicap- og psykiatriområdet, ny personalepolitik, frivillighed og
samspil med civilsamfundet, personalepolitisk proces som følge af
budget 2016-2019 samt brugen af sociale medier.

PædPædPædPædPædagagagagagogisk Udviogisk Udviogisk Udviogisk Udviogisk Udvikkkkkllllling og Inking og Inking og Inking og Inking og Inklllllusion (Pusion (Pusion (Pusion (Pusion (PUI)UI)UI)UI)UI)
Sidst i juni 2015 meddelte direktionen, at de havde besluttet en ny
struktur for medarbejdere, der på en eller anden måde har med udsatte
og udfordrede børn og elever at gøre. Baggrunden var, at direktionen
konstaterede, at Slagelse Kommunes elever præsterer dårligere faglige
resultater, at der er en lavere overgang til ungdomsuddannelserne, og
at antallet af inkluderede elever er lavere end forventet i forhold til
landsgennemsnit. Derfor var der et politisk ønske om forandringer.
Samlingen af disse medarbejdere skulle skabe en fælles dagsorden for

„det blev fremført, at det
manglende engagement og
de negative udsagn, som
også kan genfindes havde
rod i lockouten i 2013“
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hele Børne- og Ungeområdet for at styrke samarbejdet mellem
dagtilbud og skole. Der er et ønske om tidlig indsats og mere
forebyggende arbejde, så der bliver en bevægelse af elever og økonomi
fra det specialiserede over i det almene område. Der er et politisk mål,
der skal nås.
PUI – medarbejderne udfører bestillingsopgaver for Center for Børn &
Familie og Center for Uddannelse
Ændringen besluttet den 3. juli 2015 betød, at skolekonsulenter, IT-
konsulenter, psykologer, Pædagogiske Inklusions Vejledere (PIV), Tale -
og Hørekonsulenter samt Motorikkonsulenter skulle samles i den nye
enhed PUI i Center for Uddannelse.  Det drejer sig om ca. 55 med-
arbejdere.
Det skulle starte 1.8. 2015 og forventningen var, at alle medarbejdere
var fysisk samlet omkring 1.9 2015, hvilket dog endnu ikke er sket. Det
er besluttet, at PUI skal samles i Slagelse by. Placeringen er ikke meldt
ud endnu.
Som leder af PUI er Bo Clausen ansat. Han skal sammen med 4
teamledere udgøre ledelsesteamet, der refererer til Skolechef Per Kensø.

FFFFFagagagagagpolpolpolpolpoliiiiitisk samarbejdtisk samarbejdtisk samarbejdtisk samarbejdtisk samarbejdererererer
Repræsentanter for de faglige organisationer med ansatte i Slagelse
Kommune og HovedMED´s medarbejderrepræsentanter har møder
forud for alle HovedMED-møder. Det er givtige møder, hvor vi kan drøfte
dagsordenen og afstemme vores holdninger til de enkelte punkter,
ligesom møderne giver mulighed for at drøfte, hvad der sker på
arbejdspladserne i kommunen, som så kan være udgangspunkt for
punkter til fremtidige møder i HovedMED.

I det ffffforororororplplplplpligigigigigtendtendtendtendtendeeeee kredkredkredkredkredssssssamarbejdsamarbejdsamarbejdsamarbejdsamarbejdeeeee, hvor vi er sammen med kredsene i
den sydvestlige del af regionen, har vi månedlige møder forud for DLF´s
Hovedstyrelsesmøde. Her drøftes dagsordenen med
hovedstyrelsesmedlem Thomas Andreasen, ligesom der er
erfaringsudveksling kredsene imellem om væsentlige emner:
Udmøntning af skolereformen og især udmøntningen af L 409.
I dette samarbejde har vi afholdt kurser for tillids- og arbejdsmiljø-
repræsentanter.

Samarbejde med Sk Sk Sk Sk Skoleledoleledoleledoleledolelederererererffffforeningensoreningensoreningensoreningensoreningens bestyrelse har været ganske
sporadisk i det forløbne år. Vi har ikke holdt formaliserede møder. Det
virker som om, lederne fjerner sig mere og mere fra Danmarks
Lærerforening. Vi har dog god kontakt med skolelederne i andre forskel-
lige sammenhænge.

PensionisPensionisPensionisPensionisPensionisterterterterter
Vores aktive pensionistfraktion, har i det forløbne år lavet et stort antal
vedkommende og velbesøgte arrangementer for pensionerede lærere.
Her kan i flæng nævnes: Eftermiddage med fællessang og diverse
foredrag. Julefrokost. Besøg på Krabasken og Herlufholm. Sommer-
udflugt til København og en 4 dages tur til Østjylland. Det er rart at se, at
så mange pensionerede lærere fortsat føler en tilknytning til Slagelse
Lærerkreds.
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SSSSStyrelsens Øktyrelsens Øktyrelsens Øktyrelsens Øktyrelsens Økonomiske fonomiske fonomiske fonomiske fonomiske forhold: Korhold: Korhold: Korhold: Korhold: Kononononontingentingentingentingentingentstststststigningtigningtigningtigningtigning
Kreds 54 kommer ud af 2015 med et underskud på ca. 165.000. Det
har flere årsager, som der vi l blive redegjort nærmere for på
generalforsamlingen. En af dem er, at vi fortsat har et vigende
medlemstal af flere årsager. Der er et svagt vigende elevtal og reformen
er underfinansieret. Det betyder færre ansættelser. Hertil kommer, at
de mange flytninger gør, at der kan gå en rum tid, før de nyansatte er
meldt ind, hvilket betyder mistede kontingentindtægter. Endelig er der
en del af de ikke-læreruddannede, der vælger ikke at være medlemmer
af DLF og kredsen. Det betyder samlet set, at vores økonomi er under
pres. For at få balance i budgettet har vi skåret ned på mange poster,
og vi lægger også op til en mindre kontingentstigning.

MedMedMedMedMedlemmer - sagsbehandlemmer - sagsbehandlemmer - sagsbehandlemmer - sagsbehandlemmer - sagsbehandlllllinginginginging
I efteråret har vi på TR-møder og i nyhedsbreve til alle medlemmer haft
fokus på at informere om de forskellige løndele, samt gennemgået en
del lønsedler. I gennemgangen har vi fundet både store og små fejl.
Der har i løbet af året været medlemssager om for meget eller for lidt
udbetalt løn. I nogle tilfælde har der været tale om ganske betragtelige
beløb, som er efterbetalt til vores medlemmer - i enkelte tilfælde over
50.000 kr.! Det skyldes ofte forkert indplacering ved ansættelsen eller
manglende indberetning til lønkontoret ved f.eks. forhøjelse af
beskæftigelsesgraden. Der har også været problemer med for lidt
udbetalt i lejrskoletillæg, undervisningstillæg og løn til tillidsrepræ-
sentanter.
På samme måde kan der være tale om, at medlemmer har fået udbetalt
for meget løn. Også i disse sager har kredsen bistået med vurdering og
forhandling.

Herudover indgår kredsen en hel del lønaftaler, både for grupper og for
enkeltmedlemmer. For lærere/børnehaveklasseledere er der indgået en
ny forhåndsaftale, som stort set er identisk med den forrige med den
ene væsentlige ændring, at et lille beløb er til drøftelse på den enkelte
skole.

Kredsen støtter selvfølgelig medlemmerne under sygdomsforløb og
medvirker ved samtaler mm., men vi kan sjældent gøre ret meget for
at løse problemerne grundlæggende, da løsningerne skal skabes internt
på skolerne i forholdene mellem de ansatte og arbejdsgiveren, herunder
kommunen, men vi kan hjælpe det enkelte medlem med at få nogle
gode vilkår for tilbagevenden til arbejdet eller til at forlade arbejds-
markedet.

Der er mange, der henvender sig med et ønske om at få foretaget
beregninger og diskutere muligheder for pensionering. I nogle tilfælde
også for en planlægning af omfanget af indsatsen på arbejdsmarkedet
i de kommende år.

Af andre sager kredsen har medvirket ved, kan nævnes:

„Der har i løbet af året
været medlemssager om
for meget eller for lidt
udbetalt løn“
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Kredsens repræsentationer i det forgangne år:

(MED-sys(MED-sys(MED-sys(MED-sys(MED-systemet i Sltemet i Sltemet i Sltemet i Sltemet i Slagelse Kagelse Kagelse Kagelse Kagelse Kommuneommuneommuneommuneommune)))))

HoHoHoHoHovedMED:vedMED:vedMED:vedMED:vedMED: Leif Borregård Hansen og Per Toft Haugaard

SekSekSekSekSektttttorMED forMED forMED forMED forMED for:or:or:or:or:

UddUddUddUddUddannelseannelseannelseannelseannelse: : : : : Leif Borregaard Hansen, Karin Elmhøj Pedersen og

Lisbet Rasmussen

HandHandHandHandHandicap, Picap, Picap, Picap, Picap, Psykiasykiasykiasykiasykiatri og Misbrug: tri og Misbrug: tri og Misbrug: tri og Misbrug: tri og Misbrug: Anette Petersen

UdvUdvUdvUdvUdvalg og arbejdalg og arbejdalg og arbejdalg og arbejdalg og arbejdsgrupper undsgrupper undsgrupper undsgrupper undsgrupper under ker ker ker ker kommunen:ommunen:ommunen:ommunen:ommunen:

SeniorSeniorSeniorSeniorSeniorpolpolpolpolpoliiiiitisk udvtisk udvtisk udvtisk udvtisk udvalg: alg: alg: alg: alg: Per Toft Haugaard

ArbejdArbejdArbejdArbejdArbejdsgruppe om personsgruppe om personsgruppe om personsgruppe om personsgruppe om personalepolalepolalepolalepolalepoliiiiitititititikkkkk::::: Per Toft Haugaard og Leif

Borregaard hansen

SkSkSkSkSkolerefolerefolerefolerefolereformudvormudvormudvormudvormudvalget: alget: alget: alget: alget: Per Toft Haugard

SSSSStyregruppen ftyregruppen ftyregruppen ftyregruppen ftyregruppen for skor skor skor skor skolerefolerefolerefolerefolereformen:ormen:ormen:ormen:ormen:     Lisbet Rasmussen og Per Toft

Haugaard

Følgegruppe om LFølgegruppe om LFølgegruppe om LFølgegruppe om LFølgegruppe om Looooov 409:v 409:v 409:v 409:v 409: Lisbet Rasmussen, Anne Gade Nielsen

og Per Toft Haugaard

Impact CImpact CImpact CImpact CImpact Cooooounsiunsiunsiunsiunsilllll::::: Lisbet Rasmussen og Per Toft Haugaard

ArbejdArbejdArbejdArbejdArbejdsmismismismismillllljørepræsenjørepræsenjørepræsenjørepræsenjørepræsentantantantantant i dt i dt i dt i dt i diverse MED-udviverse MED-udviverse MED-udviverse MED-udviverse MED-udvalg:alg:alg:alg:alg:     Leif Borregaard

Hansen

ArbejdArbejdArbejdArbejdArbejdsgruppe om lærernesgruppe om lærernesgruppe om lærernesgruppe om lærernesgruppe om lærernes efs efs efs efs efterterterterter- og vid- og vid- og vid- og vid- og videreuddereuddereuddereuddereuddannelseannelseannelseannelseannelse: : : : : LLLLLisbet

Rasmussen og Per Toft Haugaard

ArbejdArbejdArbejdArbejdArbejdsgruppe om sygefrsgruppe om sygefrsgruppe om sygefrsgruppe om sygefrsgruppe om sygefravær:avær:avær:avær:avær:     Leif Borregaard Hansen

FeriefFeriefFeriefFeriefFeriefondondondondonden: en: en: en: en: Leif Borregård Hansen.

samarbejdsvanskeligheder, tjenstlige samtaler, orlov, seniordage, løn
under ferie, afholdelse af ferie, fleksjob, arbejdstid, ansættelsesbreve,
anciennitetsberegninger og afskedssager.

På vegne af kredsstyrelsen
Per Toft Haugaard (formand)
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Kredsstyrelsesvalg 2016
Ved dVed dVed dVed dVed dette års generette års generette års generette års generette års generalalalalalffffforsamlorsamlorsamlorsamlorsamling er ding er ding er ding er ding er der ver ver ver ver valg tialg tialg tialg tialg til kredl kredl kredl kredl kredsssssssssstyrelsen.tyrelsen.tyrelsen.tyrelsen.tyrelsen.
Der skDer skDer skDer skDer skal vælgeal vælgeal vælgeal vælgeal vælges 6 ss 6 ss 6 ss 6 ss 6 styrelsetyrelsetyrelsetyrelsetyrelsesmedsmedsmedsmedsmedlemmer og 3 supplelemmer og 3 supplelemmer og 3 supplelemmer og 3 supplelemmer og 3 suppleanananananterterterterter. T. T. T. T. To afo afo afo afo af
ddddde nuværende nuværende nuværende nuværende nuværende se se se se styrelsetyrelsetyrelsetyrelsetyrelsesmedsmedsmedsmedsmedlemmer har vlemmer har vlemmer har vlemmer har vlemmer har valgalgalgalgalgt it it it it ikke akke akke akke akke attttt
genogenogenogenogenopspspspspstititititillllllelelelele. Enhver, som er med. Enhver, som er med. Enhver, som er med. Enhver, som er med. Enhver, som er medlem af kredlem af kredlem af kredlem af kredlem af kreds 54, ks 54, ks 54, ks 54, ks 54, kan san san san san stititititilllllle ole ole ole ole op tip tip tip tip tilllll
ssssstyrelsen.tyrelsen.tyrelsen.tyrelsen.tyrelsen.
FølgendFølgendFølgendFølgendFølgende har medde har medde har medde har medde har meddelelelelelt dt dt dt dt dereereereereeres ks ks ks ks kandandandandandidididididaaaaatur og præsentur og præsentur og præsentur og præsentur og præsenterer sigterer sigterer sigterer sigterer sig
herundherundherundherundherunder, men man ker, men man ker, men man ker, men man ker, men man kan også meddan også meddan også meddan også meddan også meddele siele siele siele siele sit kt kt kt kt kandandandandandidididididaaaaatur på seltur på seltur på seltur på seltur på selveveveveve
genergenergenergenergeneralalalalalffffforsamlorsamlorsamlorsamlorsamlingen.ingen.ingen.ingen.ingen.

Jeg skal hermed meddele, at jeg genopstiller som kredsformand for
Slagelse Lærerkreds på generalforsamlingen den 14. marts.

Jeg har nu været kredsformand i syv valgperioder. Det har været en
meget spændende tid, og der er fortsat mange udfordringer. Dem vil jeg
gerne tage op.
Jeg vil arbejde for, at LLLLLooooov 409v 409v 409v 409v 409 vil blive udmøntet på en måde, så lærerne
vil få gode rammer for deres vigtigste arbejde – undervisningen af
eleverne samt, at forholdene for lærerarbejdet og at lærernes
arbejdsforhold igen bliver genstand for forhandling mellem kreds og
kommunen. Der skal være gode arbejds- og lønforhold, efter- og
videreuddannelsesmuligheder og personalepolitikker for lærerne i
kommunen.
Det skal være a a a a attrttrttrttrttrakakakakaktivtivtivtivtivt at at at at at være lærert være lærert være lærert være lærert være lærer i kreds 54. Vi har et bekymrende
stort antal lærere, der så at sige holder op i „utide“. Det skal stoppes. Vi
skal have analyseret årsagerne og gjort noget ved problemerne.
Arbejdet presses af inkinkinkinkinklllllusionusionusionusionusion og alt for mange indindindindindsasasasasatsområdtsområdtsområdtsområdtsområdererererer, hvor de
ansatte har bekymrende lidt indflydelse. Vi skal have indflydelsen på
såvel det daglige arbejde som det mere langsigtede tilbage.
Jeg vil arbejde for, at vi fortsat har et fælles skolevæsen i Slagelse
kommune.
Slagelse Lærekreds skal fortsat være en uundværlig samarbejdsamarbejdsamarbejdsamarbejdsamarbejdsssssparparparparpartnertnertnertnertner
centralt i forhold til det kommunale arbejde. Min næstformandspost i
Hovedudvalget tager meget tid, men den giver samtidigt kredsen stor
indflydelse på udviklingen af kommunen.
Det er vigtigt, at kredsstyrelsens arbejde er orienteret mod kommunen
samtidigt med, at der skal holdes tættættættættæt kkkkkononononontaktaktaktaktakttttt til den enkelte skole. Her
har tillidsrepræsentanterne en vigtig rolle. Jeg vil i en kommende
valgperiode prioritere at deltage i møder på skolerne, da jeg her har en
god mulighed for også at have en dialog med medlemmerne.
Endelig vil jeg arbejde for, at kredkredkredkredkredskskskskskononononontttttoretoretoretoretoret er en god arbejdsplads for
de ansatte, hvor der laves reel og hurtig sagsbehandling for alle vore
medlemmer, men hvor der også bliver lavet faglige og sociale arran-
gementer for medlemmerne, så kredskontoret – Lærernes Hus – bliver
et sted, hvor man mødes.

Per Toft Haugaard
Formand og kongresdelegeret

Per Toft Haugaard
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Lisbet Rasmussen

Jeg er lærer på Vemmelev Skole, hvor jeg kom til i sommeren 1984.
Mens jeg var TR på skolen, blev jeg i 2000 valgt som suppleant i
kredsstyrelsen. Tre år efter blev jeg styrelsesmedlem, og i 2010 fik jeg
posten som næstformand, som jeg har haft lige siden.

Her er mine overvejelser og begrundelser for at genopstille til endnu en
periode i Slagelse Lærerkreds.

De to sidste års store forandringer fra en Lokalaftale ti l et
Forståelsespapir har givet mange udfordringer. Ikke mindst da der i
samme periode har været flere skolechefer. For hvad er „den fælles
forståelse“ egentlig? Er det godt at få så meget fælles i kommunen,
eller er det bedre, at hver enkel skoles leder via MED sætter retning?
Min holdning er, at jo mere vi kan komme til enighed om under
udarbejdelsen af et kommunalt Forståelsespapir, jo mere ro og
gennemsigtighed giver det hos den enkelte. Ved at du på forhånd ved,
med hvad og hvordan arbejdsopgaverne i et skoleår er fordelt, kan du jo
bedre planlægge.
Som det er nu, har vi måske fået mere fritid, når vi kommer hjem, men
det er på bekostning af den frihed, der var inden Lov 409. Friheden til at
gøre en ekstra indsats ved og muligheden til at prioritere i tid, tidspunkt
og sted. Den frihed, der ofte gav plads til at brænde for og nørde med de
udfordringer, hverdagen giver.
Som kredsstyrelsesmedlem har jeg mulighed for at deltage i
samarbejdet og samtalen med både tillidsvalgte og ledere og i div.
kommunale udvalg og herigennem at arbejde for ordentlige og bedre
forhold for alle medlemmer i Slagelse Lærerkreds. Her er dialogen med
og uddannelsen af TR altafgørende for, at vi i Slagelse Lærerkreds fortsat
har mulighed for at gøre en forskel.
Som kongresdelegeret er det vigtigt at gøre sin indflydelse gældende
på de månedlige møder med Thomas Andreassen, som er „vores mand“
i Hovedstyrelsen.

Lisbet Rasmussen
Næstformand og kongresdelegeret

Anette Petersen

Jeg genopstiller til Kredsstyrelsen, som jeg har været medlem af siden
oktober 2012.
Jeg genopstiller, fordi jeg finder arbejdet i nedenstående udvalg og
arbejdsgrupper relevant og vigtigt.
Jeg interesserer mig fortsat for lærernes arbejdsforhold og vilkår. Jeg
har oplevet, at vi i Kredsstyrelsen har været med til at gøre en forskel
således, at vi i Slagelse Kommune stadig kan tale om et fælles
skolevæsen.
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Anne Gade Nielsen

Det er nu 3½ år siden jeg indtrådte i kredsstyrelsen i Slagelse Lærerkreds.
Det har været spændende år med mange omvæltninger. Arbejdet i
kredsstyrelsen har givet mig en stor indsigt og en bred berøringsflade,
som jeg gerne vil benytte i et videre arbejde i kredsen. Derfor vælger jeg
at genopsti lle ti l kredsstyrelsen. Jeg genopsti ller også som
kongresdelegeret. En berøringsflade til hovedorganisati-onen via
kongressen, ligger for mig, i god tråd med det øvrige arbejde i
kredsstyrelsen.
Det, der især interesserer mig, er arbejdet med bestemmelserne for løn
og arbejdsvilkår.  Vi arbejder bl.a. stadig intenst med forhandling om
justeringer af det lokale forståelsespapir om arbejdstid og om
udmøntningen af den lokale forhåndsaftale om løn.
Det er altid vigtigt, at der er en høj grad af kommunikation lærerne
imellem, mellem de tillidsvalgte og til/fra kredsstyrelsen. Kredsstyrelsen
skal til stadighed arbejde med at klæde tillidsrepræsentanterne på, og
vi skal fortsat arbejde på at påvirke kommune og skoleledere til at give
lærerne optimale vilkår at arbejde under. Dette vil jeg fortsat gerne

Jeg har hovedsageligt beskæftiget mig med arbejdet i:
Pædagogisk Udvalg – siden 1. november 2013 har jeg varetaget posten
som formand, her er inklusion, skolereformen og VL (synlig læring) faste
punkter på dagsordenen.
Igennem Pædagogisk Udvalg deltager jeg også i et samarbejde på tværs
af kredsene i Sydsjælland og Lolland-Falster.
Organisationsudvalget – hvor vi bl.a. planlægger to månedlige møder
for tillidsrepræsentanterne på Slagelse Lærerkreds. Organisering af
diverse kurser og andre arrangementer for vores medlemmer er også
en del af vores arbejde.
 Arbejdsmiljøudvalget - her har vi bl.a. haft fokus på følgevirkningerne
af implementeringen af Lov-409. Vi repræsenterer også Slagelse
Lærerkreds ved de halvårlige møder afholdt af Slagelse Kommune. Her
mødes alle de faglige organisationer til dialog omkring arbejdsmiljøet i
hele kommunen.
Derudover er jeg Slagelse Lærerkreds repræsentant i Sektorudvalget
for „Handicap, socialpsykiatri og misbrug“.  Hvor der afholdes 4-5 møder
hen over året.
Senest har jeg repræsenteret Slagelse Lærerkreds og Slagelse
Kommune i KL’s kursusforløb om „IT i undervisningen og læring“ samt
den kommunale arbejdsgruppe omkring implementeringen af de nye
digitale læringsportaler. Sidst men ikke mindst er jeg ansvarlig for
Slagelse Lærerkreds hjemmeside og Facebookside, således at vi også
når vore medlemmer denne vej rundt.

Anette Petersen
TR Nymarkskolen, Slagelse.
Kredsstyrelsesmedlem
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Stine Leschly Schultz

Jeg er en glad og motiveret lærer på Skælskør Skole. Her har jeg været
i 8 år, og jeg har været TR i 5 år. For mig er det en stor drivkraft, at jeg
kan se, at mine kolleger føler sig hørt og set, og at vi i fællesskab har
den størst mulige arbejdsglæde og de bedst mulige vilkår for vores virke.
For mig giver det mening at mødes med både kolleger og arbejdsgiver i
dialog og tillid. Samtidig står målet for mig som styrelsesmedlem klart
- jeg vil arbejde for, at der laves gode aftaler for alle DLF-medlemmer i
kreds 54. Jeg vil arbejde for, at vores ledere forstår og ser værdien i at
møde deres personale med tillid og retfærdighed, så vi i fællesskab kan
skabe en sken sken sken sken skole (et skole (et skole (et skole (et skole (et skoleoleoleoleolevæsen),væsen),væsen),væsen),væsen), hvor alle trives. Det er mit job som TR
og styrelsesmedlem både at prøve at flytte grænser og at kæmpe for
vores vilkår, men jeg er samtidig ikke naiv, og jeg ved, at en del af vores
arbejde er givet af politikere - det skal bare aldrig stå i vejen for kampen
for optimale vilkår.

Stine Leschly Schultz
Skælskør skole
TR og 1. suppleant i kredsstyrelsen

arbejde for.
De særlige udfordringer nu er, at arbejdsforholdene fra skole til skole
bliver mere og mere forskellige, og at ressourcerne til skolerne ikke er
tilstrækkelige. Lærerne har svært ved at levere den kvalitet i arbejdet,
de gerne vil - og skal - for at leve op til folkeskolelovens krav.

Anne Gade Nielsen
Lærer og TR på Xclass
Kredsstyrelsesmedlem

Jacob Seersholm

Jeg er 39 år gammel og har været lærer på Flakkebjerg Skole siden 2009.
Jeg blev valgt som tillidsrepræsentant med virke fra august 2012.
 I skoleåret 14/15 sad jeg med til kredsstyrelsens møder som
1. suppleant. Det har givet mig et rigtig godt indblik i, hvad
kredsstyrelsens arbejde indebærer.
I min tid som tillidsrepræsentant er jeg stødt på masser af udfordringer.
Én af de fornemmeste opgaver er, at være med til at skabe gode
arbejdsforhold for medarbejderne på skolen samt at være bindeled
mellem leder og medarbejdere.
I kredsstyrelsen vil min store interesse ligge inden for løn og arbejds-
vilkår. Jeg vil gøre mit for at Slagelse Lærerkreds vedligeholder et godt
forhold til den kommunale forvaltning.
Som ansat på en mindre landskole er der nogle problematikker i spil,
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som man ikke nødvendigvis møder og oplever på andre skoler. Samtidig
vil der være problemer, der er aktuelle på store skoler, som vi ikke oplever
på de mindre skoler.
Jeg vil – hvis jeg vælges til kredsstyrelsen – have fokus på, at der er
forskel på skolerne i Slagelse, og at der derfor må være forskellige behov
på forskellige skoler. Samtidig er jeg også overbevist om, at når vi står
sammen, står vi også stærkest.

Jacob Seersholm
lærer og TR på Flakkebjerg Skole
1. suppleant i kredsstyrelsen

På gensyn til
generalforsamlingen!


